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چکیده

در مطالعهی دیگری ،تغذیه  3درصد ریشه آلیوم هوکری موجب افزایش وزن در

گونه¬های آلیوم دارای ترکیبات زیست¬فعال مختلف با طیف وسیعی از اثرات

جوجه¬هایی که با ایمریا ماکسیما و کلستریدیوم پرفرینژنس عفونی¬شده بودند ،شد .در

بیولوژیکی هستند .با توجه به منع استفاده از آنتی¬بیوتیک¬های محرک رشد در پرورش

ضمن ،مکمل غذایی سیر ( 1یا  3درصد) میزان جراحت ژژنوم و دفع اووسیت را نیز کاهش

طیور ،به¬نظر می¬رسد این گیاهان جایگزین¬های مناسبی برای آنتی بیوتیک¬ها

داد ( .)Lee et al. 2018برخی از پژوهشگران تاثیر مثبت گونههای آلیوم (عمدتاً سیر و

باشند .در این مقاله ،پژوهش¬های پیشین ارزیابی کننده¬ی اثرات این گیاهان بر

پیاز) یا ترکیبات مشتقشده از آنها را بر ریختشناسی و میکروفلور روده گزارش کردهاند.

بیماریهای عفونی ،میکروبیولوژی و ریخت¬شناسی روده و ایمنی جوجه¬های گوشتی

افزودن  30گرم پیاز تازه/کیلوگرم خوراک جمعیت الکتوباسیل¬ها را افزایش و مقادیر  10و

بررسی و مکانیسم¬های احتمالی برای این اثرات مشاهده¬شده نیز بحث می¬شود.

 30گرم آن جمعیت ای .کوالی را کاهش داد .نویسندگان سطح مطلوب استفاده از پیاز تازه

مقدمه

را  30گرم/کیلوگرم خوراک عنوان کردند ( .)Goodarzi et al. 2014برخی از مطالعات
انجامشدهی پیشین نشان میدهند که گونههای آلیوم میتواند سیستم ایمنی طیور را

افزایش تقاضا برای محصوالت دامی ،استفاده طوالنی¬مدت و کنترل¬نشده از آنتی

تقویت یا از ایجاد بیماری در آنها جلوگیری کند .در شرایط آزمایشگاهی ،ترکیبی از

بیوتیک های محرک رشد را در پی¬داشته است که ممکن است منجر به ظهور مقاومت

متابولیت ثانویه سیر یعنی  PTSOو  PTSاسپروزئیتهای تهاجمی ایمریا آسرولینا را از بین

آنتی¬بیوتیکی شود که تهدیدی جهانی برای سالمت دام و انسان است .ممنوعیت استفاده

برد و تکثیر سلولهای طحال (شاخص ایمنی سلولی اکتسابی) را تحریک کرد .تغذیه این

از سطوح تحت¬درمانی آنتی بیوتیک¬ها توسط اروپا و آگاهی رو به رشد

ترکیب به جوجههای گوشتی چالشیافته با ایمریا آسرولینا موجب افزایش وزن بدن ،کاهش

مصرف¬کنندگان محصوالت دامی در مورد باقی-مانده¬ی آنتی¬بیوتیک¬ها در این

دفع اووسیت¬ها در مدفوع و تیترهای باالتر آنتی¬بادی سرمی ضد پروفیلین شد که نشان-

محصوالت و اثرات کشنده¬ی مقاومت آنتی بیوتیکی ،تالش¬ها برای یافتن

دهنده تقویت سیستم ایمنی میباشد .تغذیه این ترکیب رونویسی مسیرها و شبکه¬های

جایگزین¬های مناسب برای آنتی¬بیوتیک¬ها در خوراک را تشدید کرده است.

ژنی مرتبط با ایمنی و سیستم قلب و عروق را بهطور چشمگیری تغییر داد ( Kim et al.

پی¬آمدهای احتمالی پرورش طیور بدون استفاده از آنتی بیوتیک¬های محرک رشد،

.)2013

رشد ضعیف ،بهره¬وری پایین¬تر ،افزایش بیماری و همچنین مرگ¬و¬میر پرندگان

نتیجه گیری

می¬باشد  .در این زمینه ،گونه¬های آلیوم با داشتن انواع مختلفی از ترکیبات
زیست¬فعال ارزشمند مانند ترکیبات سولفوره¬ی آلی ،پلی-فنول¬ها ،ساپونین¬ها
) ،)Sharifi-Rad et al. 2016به¬نظر گزینه¬های مناسبی برای جایگزینی
آنتی¬بیوتیک¬ها هستند.

نتایج
سیر و محصوالت بدست¬آمده از آن می¬تواند اثرات مفیدی بر جوجه¬های گوشتی
آلوده¬شده با اشرشیاکلی ،سالمونال ،کلستریدیوم پرفرینگنس و ایمریا داشته باشد .تغذیه
عصاره¬های سیر و زنجبیل به جوجه¬های گوشتی به مدت سه هفته قبل از آلوده¬کردن
آنها با ای .کوالی  078مقاوم به داروها ،آنها را در برابر بیماری محافظت کرد و نرخ
مرگ¬و¬میر را از  60درصد در جوجه¬های شاهد به حدود  2-10درصد کاهش داد .در
مورد سیر ،آنها بیان کردند ترکیبات فنلی و غیرفنولی زیست¬فعال آن عوامل اصلی ایجاد
توانایی فاگوسیتوزی ،افزایش فعالیت باکتری¬کشی ،کاهش مقادیر نیتریک اکساید و
تحریک سیتوکین-های پلئوتروپیک هستند که توانستند محافظت خوبی علیه عفونت
ناشی از ای .کوالی ایجاد کنند (.)Elmowalid et al. 2019

مطالعات انجام شده پیشین نشان دهنده تاثیر مثبت گیاهان آلیوم بر بیماریهای عفونی،
میکروبیولوژی و ریخت¬شناسی روده و ایمنی جوجه¬های گوشتی است.
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